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Resumo:  

 

Avanços em biotecnologia tem revolucionado a maneira como se estuda genética e 

seu papel em características e doenças humanas. O Projeto Genoma Humano e o Projeto 

Internacional HapMap, finalizados em 2003 e 2002, respectivamente, possibilitaram as 

pesquisas desenvolvidas com Estudos de Associação de Genoma Completo (EAGC). A 

realização de tais pesquisas tem levado à inúmeras descobertas de grande importância na área 

de saúde como a detecção de milhares de fatores de risco genéticos no desenvolvimento e 

progressão de diversas doenças. Os resultados de estudos genéticos são obtidos pela aplicação 

de Métodos Estatísticos em todas as suas fases. Como aplicação para os métodos descritos no 

trabalho, utilizou-se os dados de um estudo realizado por Thompson et al (2004), no qual 

testou-se a associação entre o SNP esr1_rs1042717 e o índice de massa corporal (IMC). Esse 

marcador apresenta alelos A ou G. Os indivíduos com IMC maior que 25 foram classificados 

como sendo do grupo de casos e os restantes do grupo de controles. Testes de 

homogeneidade (Qui-quadrado) foram realizados e razões de chances estimadas tanto em 

nível genotípico quanto em nível alélico. Os resultados obtidos apontaram o alelo G como 

estatisticamente mais frequente em indivíduos do grupo caso que em indivíduos do grupo 

controle. 
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Resumo:  

 

A busca por fontes alternativas de energia é de extrema importância e vem se 

fortalecendo, principalmente no campo dos biocombustíveis. Sob esse aspecto, o biodiesel se 

destaca como o possível substituto do diesel, em diversas aplicações. A qualidade desse 

biocombustível pode ser atestada por algumas de suas propriedades, tais como viscosidade e 

estabilidade oxidativa, intrínsecas à matéria-prima utilizada na síntese, mais especificamente 

aos ácidos graxos que compõem os triacilglicerídeos. Por esse motivo, a manipulação da 

composição de ésteres graxos pode alterar as propriedades do biodiesel, melhorando suas 

características indesejáveis. Nesse contexto, esse trabalho mostra a síntese e caracterização do 

biodiesel obtido a partir de misturas de diferentes óleos vegetais. Para isso, o óleo de soja foi 

preparado em misturas terciárias e quaternárias, utilizando os óleos de babaçu, dendê e 

mamona. O biodiesel metílico obtido dessas misturas apresentou estabilidade oxidativa dentro 

das especificações vigentes. Apesar da mistura com óleos de elevados teores de ácidos graxos 

saturados, que conferem boa estabilidade, porém podem elevar a viscosidade, a determinação 

da viscosidade cinemática dessas amostras revelou valores dentro dos padrões. Através dos 

resultados obtidos pode ser concluído que a mistura de óleos vegetais pode ser uma 

alternativa viável para produzir um biodiesel com proporções desejáveis de ésteres saturados, 

mono e poli-insaturados. 
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Resumo:  

 

O emprego do biodiesel como combustível contribui para a redução da dependência 

em relação ao petróleo e sua produção fortalece o agronegócio, além de criar um novo 

mercado para óleos vegetais. A utilização dos óleos vegetais no Brasil tem um futuro 

promissor, uma vez que o país possui um vasto território agriculturável e o clima favorece o 

desenvolvimento dessa atividade. Um grande número de sementes oleaginosas produzidas em 

território nacional pode servir como matéria-prima para a cadeia produtiva de biodiesel, 

principalmente aquelas que apresentam um alto teor de óleo. Dentre estas, destacam-se soja, 

dendê, mamona e babaçu. As propriedades físico-químicas do biodiesel obtido a partir dessas 

oleaginosas, bem como sua estabilidade oxidativa, são afetadas diretamente pela estrutura 

química dos ésteres graxos que o constituem. A presença de compostos insaturados, como 

oleatos e linoleatos de metila, por exemplo, diminuem a tendência ao entupimento de filtros 

nos motores em regiões de baixa temperatura, o que constitui um fator positivo, porém 

diminuem a estabilidade à oxidação. Já os compostos saturados apresentam propriedades de 

fluxo a frio indesejáveis, mas são mais estáveis. Portanto, a constituição química desse 

biocombustível é de grande relevância e estão intimamente relacionados com a composição 

do material de origem, os óleos vegetais. 
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Resumo:  

 

Esse estudo teve como objetivo avaliar a relação entre os dados da Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) do oceano Atlântico Tropical Norte e Sul e da precipitação de quatro 

estações localizadas no Estado do Rio Grande do Norte. Tal trabalho foi desenvolvido com o 

uso de técnicas de estatística descritiva, como cálculo de média, desvio-padrão, quartis, para 

se obter maior conhecimento a respeito das séries de dados. Posteriormente, utilizou-se o 

cálculo do coeficiente de correlação com o objetivo de descobrir se há uma relação 

significativa entre os dados analisados (TSM e precipitação). A partir dos resultados obtidos, 

verificou-se que os coeficientes de correlação para o Atlântico Tropical Norte apontaram uma 

correlação negativa, indicando que o aumento de temperatura desta área oceânica está 

associado com um período seco nas regiões onde as estações pluviométricas estão localizadas, 

e a diminuição de temperatura está associado com maior quantidade de precipitação. Já para 

o Atlântico Tropical Sul, se obteve uma correlação positiva, ou seja, o aumento da temperatura 

do oceano aí coincide com maior precipitação nas estações analisadas e a diminuição da 

temperatura com menor precipitação nessas estações. 
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Resumo:  

 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a influência da temperatura da superfície do 

mar (TSM) do Oceano Pacífico sobre a precipitação no estado do Rio Grande do Norte (RN). 

Para isso, foram coletados dados de precipitação de quatro estações meteorológicas do RN, 

nos municípios de Natal, Ceará-mirim (mesorregião Leste Potiguar), Florânia e Macau 

(mesorregião Central Potiguar), sendo feitas análises estatísticas desses dados através de 

softwares específicos para auxiliar na sua comparação e descrição. Em seguida, foram usados 

dados das anomalias da TSM de quatro regiões do Pacífico para avaliar a sua correlação com 

os dados de precipitação, sendo utilizado o valor t de Student para avaliar a significância de 

cada correlação obtida. Os resultados encontrados indicam que as mesorregiões Leste e 

Central Potiguar estão sujeitas a regimes pluviométricos distintos e também que há grande 

variabilidade no regime de chuvas no estado do RN. Os dados de precipitação das estações de 

Florânia e Macau apresentam correlação negativa expressiva ao nível de significância de 0,05 

com as anomalias de TSM, enquanto que os das estações de Natal e Ceará-mirim não 

apresentam correlação significativa. Diante disso, foi possível observar que o Oceano Pacífico 

influencia o regime de precipitação das mesorregiões Central e Leste Potiguar de forma 

distinta e que existe uma maior associação entre a precipitação de Florânia e Macau e a TSM 

do Pacífico tropical leste do que as outras regiões desta Bacia. 
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Resumo:  

 

O objetivo deste projeto é caracterizar a estrutura das representações sociais do mal-

estar no trabalho entre professores que exercem cargos de gestão em uma instituição de 

ensino superior (IES) pública da cidade de Natal/RN. Para tanto, servirão de aportes teóricos a 

teoria das representações sociais, desenvolvida por Serge Moscovici e a tipologia de 

sofrimentos no trabalho proposta por Dominique Lhuilier. Trata-se de um estudo de 

abordagem qualitativa, do tipo descritivo e comparativo, onde serão entrevistados 20 gestores 

de uma IES. As entrevistas serão individuais e semiestruturadas, sendo estas aplicadas logo 

após as redes associativas sobre a temática. A intenção é delinear o conteúdo e a estrutura das 

representações sociais sobre o mal estar no trabalho. 
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Resumo:  

 

O Significado do Trabalho vem sendo alvo de crescentes estudos desde a década de 70 

em especial com o estudo do MOW (1987), realizado com mais de 8 mil sujeitos de 8 países 

sobre o significado atribuído ao trabalho. Borges (1997) é uma das principais autoras 

brasileiras e elaborou um modelo multifacetado do Significado do Trabalho, composto pela 

Centralidade do trabalho, Atributos valorativos, Atributos descritivos e Hierarquia desses 

atributos. O presente estudo é um recorte de um projeto mais amplo que objetiva investigar 

como se dá a estrutura do significado do trabalho para operários da construção civil de Natal, 

sendo um dos objetivos específicos, que fundamenta esse resumo, a caracterização do setor 

para uma maior compreensão a cerca do constructo. A coleta de dados se deu através de um 

questionário sociodemográfico, sendo identificado através de uma amostra inicial de 27 

trabalhadores que todos os trabalhadores são homens, com idade média de 38 anos, 

escolaridade predominante ensino fundamental incompleto e com baixa qualificação. 

Tendência observada também em outras cidades do país, outro ponto de destaque é o tipo de 

vínculo com o trabalho, onde 40,7% dos operários ainda trabalham informalmente (sem 

carteira assinada), predominantemente na função de servente. Esses dados servirão de 

subsídio para a continuidade da coleta de dados e para confirmação ou não desses resultados, 

como forma de embasar, posteriormente, análises sobre o significado do trabalho. 
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Resumo:  

 

Pesquisa experimental que visa a comparação, por meio de técnicas de cromatografia, 

da composição da folha e do pericarpo da Passiflora edulis var. edulis. Para isso, foi utilizada a 

fração butanólica desses componentes, tendo em vista que essa fração apresentou uma 

melhor eluição dos compostos frente a outras frações dos mesmos compostos como resíduo 

aquoso e o extrato bruto, se mostrando assim melhor para trabalho. As frações butanólica da 

folha e do pericarpo foram aplicadas sob uma placa de cromatografia em camada delgada 

(CCD) juntamente com o padrão orientina. Após eluição da placa em fase móvel constituída de 

acetato de etila: ácido fórmico: ácido acético glacial: água (10:1,1:1,1:2,6) e posterior 

revelação pelo reagente difenilboriloxietilamina (reagente natural a) e observação em câmara 

de luz ultravioleta, foi observado, por comparação de coloração e fator de retenção ( Rf) que o 

padrão orientina estava presente na fração butanólica do pericarpo. Foi então realizada uma 

co-CCD entre as frações butanólica das folhas, a orientina e a fração butanólica do pericarpo 

para confirmar a presença da orientina nessa última fração. Após eluição em mesma fase 

móvel que a CCD anterior, foi comprovada a presença da orientina na fração butanólica do 

pericarpo. 
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